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apresentação

A Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB/PB em conso-
nância com as garantias constitucionais e ao Estado Democrático e Social de 
Direito, representa a advocacia em todos os segmentos de atuação além de as-
sessorar o Conselho Seccional e sua Diretoria da OAB/PB no encaminhamento 
das matérias de sua competência.

A Comissão tem o objetivo de promover e fomentar o aprimoramento científi co 
e a cultura jurídica do segmento; estabelecer diálogo permanente envolven-
do os direitos das crianças e adolescente, bem como violações desses, seja no 
ambiente forense ou fora dele; atuar, respeitada a competência da Comissão 
de Prerrogativas, na defesa e valorização da advocacia; desenvolver, divulgar, 
apoiar e promover políticas sociais de valorização ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

Nesse contexto, o objetivo da presente cartilha é servir de instrumento de in-
formações básicas sobre o trabalho infantil, aprendizagem e estágio de estu-
dantes.

Assumimos o compromisso de elaborar esta cartilha com o desejo de que o lei-
tor compreenda que o trabalho precoce causa traumas, perdas da infância e 
prejuízo nos estudos, é uma realidade dolorosa, que precisa ser compreendida 
e enfrentada por todos.

Presidente

Michelli Lima dos Santos Ferrari



4

“É dever da família, da sociedade e do Estado as-
segurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profi ssionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda a forma de negligência, discriminação, explora-
ção, violência, crueldade e opressão”.

Constituição de 1988, artigo 227, Princípio da 
Proteção Integral.
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Noções sobre
trabalho infantil
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Trabalho infantil:
Conceito:

Toda forma de atividade econômica ou para sobrevivência, com ou sem fi nali-
dade de lucro, remunerada ou não, exercida por crianças e adolescentes que 
estão abaixo da idade mínima para a entrada no mercado que é de 14 anos na 
condição de aprendiz.

Importante: a partir dos 16 anos é permitido o trabalho com carteira assinada, 
e caso, o adolescente não tenha concluído a escolaridade obrigatória, só pode 
ser empregado desde que o horário de trabalho não prejudique a frequência es-
colar e que esteja plenamente protegidas sua saúde, sua segurança e sua moral.

Importante: Crianças e adolescentes de até 14 anos incompletos devem se de-
dicar exclusivamente à escola.

Fique ligado: O trabalho infantil é proibido por lei e as formas mais nocivas ou 
cruéis de trabalho infantil além de proibidas constituem crimes!

Formas de trabalho infantil:
a) Trabalho infantil  na agricultura:

Exemplo: trabalho de crianças e adolescentes nas atividades do campo na pro-
dução de tomate, laranjas, farinha e ainda nos canaviais, fumo, algodão, sisal, 
cana de açúcar, assim como na pulverização e manuseio de agrotóxicos, ou ain-
da com tratores e outras máquinas agrícolas, bem como trabalho na atividade 
pastoril.

b) Trabalho infantil nas ruas:

Exemplo: trabalho de crianças e adolescentes nas atividades de fl anelinha, cata-
dor de lixo, vendedores de balas, engraxates, entregadores de panfl etos, men-
dicância.
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c) Trabalho infantil doméstico:

É aquele realizado por crianças e adolescentes nas casas de família exercendo 
tarefas de adultos e que estão sujeitos a riscos de acidentes domésticos e abu-
sos de ordem psicológica e sexual. Exemplo: arrumação da casa, cuidados de 
outras crianças (baba).

IMPORTANTE: No Brasil, o trabalho infantil em regra não é considerado crime. 
Contudo, algumas formas mais nocivas de trabalho infantil são tipifi cadas como 
crimes.

Formas de trabalho infantil
tipifi cadas como crime:
Trabalho infantil escravo:

Reduzir o trabalhador à condição análoga à de escravo, por meio de trabalhos 
forçados, jornada exaustiva ou condições degradantes de trabalho com agra-
vante quando se tratar de criança ou adolescente (artigo 149 do Código Penal).

Maus tratos:

Expor a perigo a vida ou a saúde de criança ou adolescente, sob sua autorida-
de, guarda ou vigilância, sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, com 
agravante quando a pessoa tiver menos de 14 anos (artigo 136 do Código Pe-
nal).

Exploração sexual de crianças e adolescentes:

Caracteriza-se pela relação mercantil, por intermédio do comércio do corpo/
sexo, por meios coercitivos ou não, e se expressa de quatro formas: pornografi a, 
tráfi co, turismo sexual e exploração sexual (artigo 244-A do ECA).

IMPORTANTE: A exploração sexual de crianças e adolescents é considerada 
pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) umas das piores formas de 
trabalho infantil.
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Pornografi a envolvendo crianças e adolescentes:

É a comercialização/tráfi co ou difusão, ou a produção ou posse(para fi ns de co-
mercialização/tráfi co, difusão ou outro fi m ilícito) de quaisquer materiais que 
constituam uma representação de uma criança realizando atos sexuais explí-
citos ou representando como participante neles (ou utilizando) em uma ativi-
dade sexual (explícita) ou qualquer representação (ilícita) do corpo ou de parte 
de uma criança, cujo caráter dominante seja a exibição com fi ns sexuais (entre 
outras coisas, incentivar o sexo infantil e a utilização de crianças na pornografi a, 
inclusive no contexto do turismo sexual que afeta às crianças) (artigos 240 e 
241 do ECA).

Venda ou tráfi co envolvendo crianças e adolescentes:

Promoção ou auxílio para a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou 
adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com 
o fi to de obter lucro (artigo 239 do ECA).

Pontos importantes:

O Estatuto da Criança e do Adolescente considera criança qualquer pessoa até 
12 anos de idade incompletos e adolescente aquele entre 12 e 18 anos incom-
pletos.

É proibido o trabalho de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos, 
salvo na condição de aprendiz, sendo permitido neste caso apenas à partir dos 
14 anos (artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal; artigo 67 da Lei n. 
8.069/90 e artigo 405 da Consolidação das Leis do Trabalho).

Também é vedado o trabalho a adolescentes antes de 18 anos nas seguintes 
funções (artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal; artigo 67 da Lei n. 
8.069/90 e artigo 405 da Consolidação das Leis do Trabalho):

Atividades insalubres – proibição para preservar a boa saúde;

Atividades perigosas – proibição para preservar a vida;

Atividades penosas – para preservar a integridade física;

Trabalho Noturno e que envolvam cargas pesadas – proibição para preservar o 
bom desenvolvimento físico;

Longas jornadas de trabalho – proibição para preservar o direito de frequentar 
a escola;
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Locais ou serviços que prejudique o desenvolvimento psíquico, moral e social 
– exemplo: aqueles prestados de qualquer modo em prostíbulos, boates, bares, 
cabarés, danceterias, casas de massagem, saunas, motéis, salas ou lugares de 
espetáculos obscenos, salas de jogos de azar e estabelecimentos análogos; de 
produção, composição, distribuição, impressão ou comércio de objetos sexuais, 
livros, revistas, fi tas de vídeo ou cinema e CDs pornográfi cos, de escritos, carta-
zes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros obje-
tos pornográfi cos que possam prejudicar a formação moral; de venda, a varejo, 
de bebidas alcoólicas e com exposição a abusos físicos, psicológicos ou sexuais.

Crianças e adolescentes de até 14 anos incompletos deve ser dedicar exclusiva-
mente à escola. A partir dos 14 anos de idade, o adolescente pode ingressar no 
mercado de trabalho na condição de aprendiz.

A partir dos 16 anos é permitido o trabalho com carteira assinada, mas caso 
não tenha concluído a escolaridade obrigatória, o adolescente só pode ser em-
pregado desde que o horário de trabalho não prejudique a frequência escolar e 
desde que estejam plenamente protegidas a sua saúde, segurança e moral (di-
retrizes da Recomendação nº 190).
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Direitos assegurados como prioridade  as crianças e aos 
adolescentes:

IMPORTANTE: É dever da FAMÍLIA, da SOCIEDADE e do ESTADO a proteção 
integral de modo a colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discrimi-
nação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigo 227 da Constituição 
Federal). Denunciar o trabalho infantil é dever de todos!

Prejuízos do trabalho infantil:

Físico – Sujeitos expostos a ter sua saúde comprometida. Exemplos: cansaço, 
distúrbios de sono, irritabilidade, alergia e problemas respiratórios, dores mus-
culares, deformações ósseas, dores de cabeça e coluna, fadiga excessiva, insô-
nia, prejudicialidade ao crescimento, ocasionando lesões na coluna e produzin-
do deformidades. Além disso estão expostos a sofrer vários tipos de acidentes 
que podem resultar mutilações de membros e até chegar a óbito.

IMPORTANTE: no trabalho rural as crianças estão expostas a ferimentos cor-
tantes, queimaduras e acidentes com animais peçonhentos, além de estarem 
mais suscetíveis a infecções e lesões.

Moral – diante da desapropriação das etapas essenciais para o desenvolvi-

mento da criança e do adolescente decorrentes da exploração do trabalho in-
fantil, a curto, médio e longo prazo surgem consequências como sofrimento, 
sentimento de abandono, indiferença, baixa autoestima, perda de referência de 
identifi cação. 

IMPORTANTE: Nos casos em que a criança é responsável por uma parte sig-
nifi cativa da renda familiar a consequência é a difi culdade de sua inserção em 
outros grupos sociais da mesma faixa etária. 

Social – são exemplos de danos sociais o atraso e a evasão escolar que acar-

retam a inserção desqualifi cada no mercado de trabalho que pode acarretar no 
futuro altos graus de desigualdade social.

IMPORTANTE: O trabalho infantil prejudica a frequência da criança na escola 
acarretando prejuízo a sua educação, pois retira dela a oportunidade de realizar 
plenamente seus direitos à educação, lazer e desenvolvimento. 
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Trabalho Infantil Artístico: Proibições, Limites e Possi-
bilidades:

A proibição ao trabalho artístico de crianças e adolescentes menores de 16 
anos fundamenta-se no artigo 7º, XXXIII da Constituição, que possui previsão 
ampla, alçando todas as formas de trabalho a menores de 16 anos, abarcando, 
inclusive, a prática do trabalho infantil artístico. 

Contudo, esta proibição não é absoluta e irrestrita. 

Admite-se, excepcionalmente e em casos individuais, permitir-se aquela espé-
cie de trabalho, desde que devidamente autorizado pela autoridade judiciária, 
em alvará onde se fi xem as garantias de um trabalho protegido face o princípio 
da proteção integral; tudo com base na Convenção 138 da OIT, que detém força 
vinculante na Ordem Interna (Convenção de Viena) e efeito de norma constitu-
cional. 

A autoridade judicial deverá, ao analisar o pedido de alvará, defi nir se dará a 
permissão, dependendo do tipo de trabalho artístico, e, acaso lhe seja conferida, 
determinar a forma de execução da atividade (duração da jornada; condições 
ambientais; horário em que o trabalho pode ser exercido pela criança ou ado-
lescente; e outras questões relacionadas ao trabalho que estejam presentes no 
caso concreto), sempre com a manifestação do Ministério Público do Trabalho, 
que deverá atuar como fi scal da lei para evitar eventuais irregularidades. 

Vale ressaltar que a permissão, entretanto abre espaço para várias situações de 
exploração do trabalho artístico de crianças e adolescentes que pode acarretar 
sérios impactos danosos na vida de crianças e adolescentes, muitas vezes por 
ausência de um tutela especifi ca do caso concreto. Cita-se, como exemplos de 
consequências danosas, a pouca dedicação à escola e difi culdade de desenvol-
vimento físico, psicológico, emocional, moral e social de crianças e adolescentes 
nesta condição.

Vale ressaltar que a permissão, entretanto abre espaço para várias situações de 
exploração do trabalho artístico de crianças e adolescentes que pode acarretar 
sérios impactos danosos na vida de crianças e adolescentes, muitas vezes por 
ausência de um tutela especifi ca do caso concreto. Cita-se, como exemplos de 
consequências danosas, a pouca dedicação à escola e difi culdade de desenvol-
vimento físico, psicológico, emocional, moral e social de crianças e adolescentes 
nesta condição.
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Noções sobre
Aprendizagem
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Aprendizagem: Direito à
profi ssionalização e à proteção
no trabalho

Aspectos iniciais:

O art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988 dispõe que é proibido o tra-
balho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer tra-
balho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos.

Simplifi cando:

a) Até os 14 anos incompletos: proibido trabalhar;

b) Entre 14 e 16 anos incompletos: somente pode trabalhar na condição de 
aprendiz formalmente;

c) Entre 16 e 18 anos incompletos: pode trabalhar, desde que não seja trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre.

Defi nição de trabalho - Ambiente urbano x rural:

No ambiente urbano, é noturno o trabalho entre as 22h e as 5h do dia seguinte.

Já no ambiente rural, sendo pecuária, será noturno o trabalho das 20h às 4h 
do dia seguinte. Sendo lavoura, será noturno o trabalho das 21h às 5h do dia 
seguinte.

Jornada de trabalho do adolescente:

Após cada período de trabalho efetivo, quer contínuo, quer dividido em 2 (dois) 
turnos, haverá um intervalo de repouso, não inferior a 11 (onze) horas (artigo 
412, CLT).
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IMPORTANTE: o trabalho não pode prejudicar o acesso do adolescente à esco-
la. Assim, é proibido pelo ECA, em seu art. 67, IV, o trabalho pelo adolescente 
quando realizado em horários e locais que não possibilitem a frequência à es-
cola.

Aprendizagem
Previsão legal:

A aprendizagem está regulamentada na Lei 10.097/2000 (Lei da Aprendiza-
gem); Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista); Decreto 9.579 de 22 de no-
vembro de 2018 (novo decreto que regulamenta a Aprendizagem); Portaria 
723/2012 do MTb e a Instrução Normativa Nº 146/2018 do MTb.

Sobrejornada para adolescentes

→ Regime de compensação → Força maior

Acréscimo máximo de 2 horas 
diárias. Máximo de 48h/
semana ou tempo inferior. 
Não pode ampliar jornada 
mensal (deve compensar 
excesso de um dia no outro).

Acréscimo máximo de 
12 horas diárias. Só 
se for imprescindível. 
Deve pagar acréscimo 
de pelo menos 25%.

Sobrejornada para adolescentes:

De acordo com o artigo 413 da Consolidação das Leis do Trabalho, é vedado 
prorrogar a duração normal diária do trabalho do adolescente, salvo:
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Conceito: 

No artigo 62 do Estatuto da Criança e do Adolescente, defi ne-se aprendizagem 
da seguinte forma:

Considera-se aprendizagem a formação técnico-profi ssional ministrada segun-
do as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Portanto, mais do 
que uma forma de trabalho, trata-se de uma formação técnico-profi ssional, em 
que há uma alternância entre teoria e prática.

Também traz defi nição o caput do artigo 428 da CLT:

Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escri-
to e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar 
ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em pro-
grama de aprendizagem formação técnico profi ssional metódica, compatível 
com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a execu-
tar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. (Redação dada 
pela Lei nº 11.180, de 2005).

Escolar de formação profi ssional: 

A aprendizagem em regra é ministrada pelas entidades do Sistema Nacional 
de Aprendizagem, o conhecido sistema “S”: Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço Nacional de Apren-
dizagem de Transportes (SENAT) e Serviço Nacional de Aprendizagem de Coo-
perativismo (SESCOOP).

Outras Instituições sem fi ns lucrativos devidamente autorizadas podem minis-
trar cursos de aprendizagem profi ssional também, bem como as escolas técni-
cas.

Os cursos devidamente autorizados são compostos de cargas horárias teóricas 
realizadas na Instituição formadora e práticas realizadas no estabelecimento 
que contratou o jovem aprendiz.
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Requisitos para que ocorra a Aprendizagem (§ 1º do ar-
tigo 428 da CLT e do artigo 63 do ECA): 

a) anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

b) matrícula e frequência do aprendiz na escola em ensino regular;

c) inscrição em programa de aprendizagem;

d) atividade compatível com o desenvolvimento do jovem aprendiz;

e) horário especial para o exercício das atividades.

Pontos importantes:

No que diz respeito ao local e às atividades de aprendizagem, parte das ativi-
dades será desenvolvida nos centros de formação, e parte nas tomadoras de 
serviço. 

A aprendizagem composta de conteúdo teórico e prático; baseada em uma me-
todologia e aplicada por pessoas capacitadas e o local estruturado com equi-
pamentos, ou seja, pessoas capacitadas e ambientes estruturados com equipa-
mentos. 

Requisitos do contrato:

a) Garantia de acesso/frequência obrigatória ao ensino regular;

b) Atividade compatível com o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social 
do jovem aprendiz;

c) Estipulação de horário especial para o exercício das atividades.

Pontos importantes:

Via de regra a jornada do aprendiz será de até seis horas. No entanto, excep-
cionalmente, caso o aprendiz já tenha completado o ensino fundamental e na 
jornada forem computadas as horas de aprendizagem teórica, ela poderá ser de 
oito horas.

O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) 
anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de defi ciência. 
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O contrato de aprendizagem poderá ser extinto normalmente no fi m do termo 
ou quando o aprendiz completar 24 anos, exceto portador de defi ciência; ou an-
tecipadamente, caso haja desempenho insufi ciente ou inadaptação do apren-
diz, caso pratique falta disciplinar grave, caso seja ausente injustifi cadamente 
na escola, implicando na perda do ano letivo, ou a pedido do aprendiz.

Direitos do aprendiz:

O certifi cado de qualifi cação profi ssional, além dos direitos trabalhistas, por 
exemplo assinatura na carteira de trabalho, salário mínimo/hora, FGTS 2%, vale 
transporte, coincidir suas férias com as escolares e sem fracionamento (artigo 
136, § 2º c/c art. 134, § 2º da CLT),  dentre outros e direitos previdenciários.

Respostas à dúvidas frequentes:

→ As aprendizes gestantes têm direito à estabilidade provisória, de acordo com 
a alteração da Súmula 244 do TST.

→ Afastamentos por auxílio-doença e prestação do serviço militar não consti-
tuem motivo para rescisão dos contratos.

→ Os aprendizes vítimas de acidente de trabalho possuem estabilidade provisó-
ria, de acordo com a alteração da Súmula 378 do TST. 
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Noções sobre
Estágio
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Previsão legal:

Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

Conceito:

Por estágio entende-se o ato educativo escolar supervisionado, que ocorre no 
ambiente de trabalho, tendo por fi m a preparação para o trabalho produtivo 
de alunos do ensino superior, educação profi ssional, ensino médio, educação 
especial e anos fi nais do ensino fundamental, na modalidade profi ssional da 
educação de jovens e adultos (art. 1º e seu § 1º da Lei 11.788/2008).

Finalidade do Estágio:

O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profi ssional 
e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando 
para a vida cidadã e para o trabalho (§ 2º do artigo 1º da Lei 11.788/2008).

Espécies de Estágio: 

Obrigatório, quando é requisito para a aprovação e obtenção de diploma de 
curso e não obrigatório, quando exercido como atividade opcional (artigo 2º da 
Lei 11.788/2008).

Destinatário:

Estudantes que estiverem frequentando o ensino regular, em instituições de 
educação superior, de educação profi ssional, de ensino médio, da educação 
especial e dos anos fi nais do ensino fundamental, na modalidade profi ssional da 
educação de jovens e adultos (artigo 1º da Lei nº 11.788/2008).

Partes envolvidas na relação do Estágio (art. 3º, Incisos 
I, II e III da Lei nº 11.788/2008):

→ O próprio estagiário/estudante;

→ A instituição de ensino ;

→ A concedente do estágio, podendo haver ainda os agentes de integração.
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Requisitos para que o Estágio possa ocorrer (art. 3º, 
Incisos I, II e III da Lei nº 11.788/2008):

a) Matrícula e frequência em curso de ensino superior, educação profi ssional, 
ensino médio, educação especial e anos fi nais do ensino fundamental na 
modalidade profi ssional da educação de jovens e adultos;

b) Celebração de termo de compromisso;

c) Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as do termo de 
compromisso;

d) Acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino 
e por supervisor da parte concedente do estágio.

IMPORTANTE: No caso de haver descumprimento desses requisitos, restará 
confi gurado vínculo empregatício do educando com a parte concedente do 
estágio. 

Jornada do Estágio (Incisos I, II e § 1º do art. 10 da Lei 
11.788/2008):

a) No máximo 4 horas diárias e 20 horas semanais no caso de estudantes de 
educação especial e anos fi nais do ensino fundamental.

b) No máximo 6 horas diárias e 30 horas semanais no caso de estudantes do 
ensino superior e educação profi ssional de nível médio ou ensino médio regular.

c) No máximo 40 horas semanais no caso de estágio relativo a cursos que 
alternam teoria e prática, nos períodos em que não ocorram aulas presenciais 
(deve haver previsão no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino).

Duração (art. 11 da lei nº 11.788, de 2008):

O estágio não poderá durar mais de dois anos, com exceção do estagiário 
portador de defi ciência.

Direitos do estagiário:

→ Remuneração ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, 
sendo, contudo, obrigatória ao estágio não obrigatório; 
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→ Recesso de 30 dias no estágio com duração igual ou superior a um ano; 

→ Saúde e segurança, sendo essas responsabilidades da concedente do estágio; 

→ Direitos previdenciários, uma vez que pode se inscrever e contribuir como 
segurado facultativo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) (§ 2º do art. 
12 da Lei 11.788/2008).

IMPORTANTE: O exercício da função pode ser extinto a qualquer tempo, 
observado o prazo máximo de dois anos (que não se aplica a portadores de 
defi ciência).

Fique ligado!

Não há nenhum empecilho da estudante gestante estagiar e neste caso o 
programa de estágio e a estagiária gestante também se sujeita às regras da Lei 
11.788/2008.
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comparação estágio e aprendizagem
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